
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001820-70.2017.815.0000 — 5ª Vara de Patos
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Apelante :  PBPREV – Paraíba Previdência, representada por seu Jovelino Carolino Delgado
Apelado : Manoel Leite da Rocha e outros
Remetente : Juízo de Direito da 5ª Vara de Patos

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  PROCEDÊNCIA  .
IRRESIGNAÇÃO.   TERÇO DE FÉRIAS. VERBA INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA E
JUROS.  MODIFICAÇÃO.  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
E PROVIMENTO DA REMESSA.

— (…) somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do
servidor,  para  fins  de  aposentadoria,  podem  sofrer  a  incidência  da
contribuição  previdenciária. A justificativa  reside  no  fato  de  que  existe
certo encadeamento proporcional entre os descontos e os benefícios, do que
se  infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

—  (…)  Em  se  tratando  de  desconto  previdenciário  indevido,  deve  ser
aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em
julgado, conforme disciplina o art. 2º da Lei Estadual 9.242/2010. (Grifo
nosso).

Vistos etc.

Tratam-se de Remessa Oficial e Apelação Cível oriunda da sentença de fls.
198/201,  prolatada  pelo  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  nos  autos  da  Ação  de
Declaratória de Ilegalidade de Cobrança de Contribuição Previdenciária ajuizada por  Manoel
Leite da Rocha e outros, em face da PBPREV – Paraíba Previdência.

O Juízo  a quo julgou procedente a pretensão para condenar o Estado da
Paraíba a a PBPREV, ao declarar indevida a incidência da contribuição Previdenciária sobre o terço
de  férias:  “a)  restitua  ao  autor  as  quantias  indevidamente  descontadas  com  a  incidência  da
contribuição previdenciária sobre o terço de férias: a) restitua ao autor quantias indevidamente
descontadas com a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, observado o



prazo prescricional acima; b) obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de futuros
descontos de contribuição previdenciária sobre o terço de férias dos autores. Sobre a obrigação de
pagar será acrescido juros de mora da seguinte forma: (i) 1% ao mês, nos termos do art.3º do
Decreto nº 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, (ii) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-
35, que acresceu o art.1º-F à Lei nº 9.494/1997; que deu nova redação ao referido art.1º-F da Lei
nº 9.494/1997; e (iii) percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n.
11.960/2009.  (STJ  Edcl-REsp  946.156;  Proc.  2007/0095998-8;  RS,  Sexta  Turma,  Rel.  Min  Og
Fernandes;  DJE  05/08/2013;  pág.2114)  a  partir  da  citação  (art.240,  CPC).  Já  a  correção
monetária,  deverá  ser  calculada  com  base  no  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação
acumulada do período, conforme estipulado no REsp 1.270.439/PR, julgado sob o rito do art.543-
C do CPC, devida a partir do inadimplemento. Honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.”

Irresignado,  a  recorrente  (PBPREV) apresentou recurso  às  fls.  204/209,
afirmando em síntese,  que o regime de previdência possui caráter  contributivo e  solidário,  não
havendo  nenhuma  ilegalidade  na  incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  as  verbas
questionadas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 230/232, indicou que o feito
retomasse o seu caminho, submetendo-se ao elevado crivo da Egrégia Câmara.

É o Relatório. 

DECIDO

Percebe-se que a decisão recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. 496, NOVO CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: 

II – 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as
respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito  público  e  os  Municípios  que
constituam capitais dos Estados;

A partir  de  uma  análise  do  supracitado  dispositivo  percebe-se  não  ser
cabível a reapreciação da matéria, em sede de remessa oficial, quando a condenação não alcançar o
patamar de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o  posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado para a determinação do
cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O STJ firmou
nova posição a respeito do tema, afirmando que, quando a sentença for ilíquida, não é possível
adotar o valor atualizado da causa como parâmetro para verificação da incidência do art. 496, § 3º,
II, do NOVO Código de Processo Civil.



Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º
DO ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA
DE VALOR CERTO NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA.
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.  DECISÃO
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. A
Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que,
nos casos de iliquidez do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da
causa como parâmetro para se aferir a  incidência ou não da excepcionalidade da regra
estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo  Civil.2.  Inexistindo  qualquer
fundamento apto a  afastar  as  razões consideradas  no julgado ora agravado,  deve  ser  a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no
Ag  1254476/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Destarte, como a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

Mérito 

Depreende-se dos autos que os apelados ajuizaram  Ação de Declaratória de
Ilegalidade de Cobrança de Contribuição Previdenciária em face da PBPREV, alegando ser policial
civil  em  exercício  e  que,  em  seu  contracheque,  estavam  ocorrendo  descontos  indevidos  de
contribuição  previdenciária.  Nesses  termos,  requerer  a  restituição  dos  valores  recolhidos
indevidamente.

O magistrado a quo julgou procedente a pretensão para condenar o Estado
da Paraíba a a PBPREV, ao declarar indevida a incidência da contribuição Previdenciária sobre o
terço de férias: “a) restitua ao autor as quantias indevidamente descontadas com a incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço de férias: a) restitua ao autor quantias indevidamente
descontadas com a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, observado o
prazo prescricional acima; b) obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de futuros
descontos de contribuição previdenciária sobre o terço de férias dos autores. Sobre a obrigação de
pagar será acrescido juros de mora da seguinte forma: (i) 1% ao mês, nos termos do art.3º do
Decreto nº 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, (ii) 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-
35, que acresceu o art.1º-F à Lei nº 9.494/1997; que deu nova redação ao referido art.1º-F da Lei
nº 9.494/1997; e (iii) percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n.
11.960/2009.  (STJ  Edcl-REsp  946.156;  Proc.  2007/0095998-8;  RS,  Sexta  Turma,  Rel.  Min  Og
Fernandes;  DJE  05/08/2013;  pág.2114)  a  partir  da  citação  (art.240,  CPC).  Já  a  correção
monetária,  deverá  ser  calculada  com  base  no  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação
acumulada do período, conforme estipulado no REsp 1.270.439/PR, julgado sob o rito do art.543-
C do CPC, devida a partir do inadimplemento. Honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.”

Pois bem.

Como se sabe, o princípio da solidariedade informa o regime previdenciário
dos servidores públicos. A sua presença, contudo, não afasta a existência de outro princípio, também
afeto a este sistema, qual seja o princípio da retribuição proporcional entre as verbas descontadas
e o montante a ser usufruído pelo inativo posteriormente. 



Assim, somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração
do servidor, para fins de aposentadoria, podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária. A
justificativa reside no fato de que existe certo encadeamento proporcional entre os descontos e os
benefícios,  do  que  se  infere  não  haver  possibilidade  de  abatimento  sobre  verbas  que  não
integrariam, posteriormente, os aludidos proventos.

A Constituição  Federal  dispõe  a  cerca  do  sistema  de  previdência  dos
servidores públicos em seu artigo 40, § 3º, com a redação dada pela EC nº 41/03, da seguinte forma:

Art. 40. […]

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma
da lei.

Já o art.  201,  da CF/88,  disciplina  o regime geral  de previdência  social
instituindo que: 

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. 

Visto  que  a  contribuição  previdenciária  possui  indiscutível  natureza
tributária,  qualquer  desoneração  demanda  norma  explícita  e  específica,  sendo  vedada  qualquer
interpretação extensiva, conforme entendimento do STJ:

1.  As desonerações  tributárias  demandam norma explícita  e  específica,  sendo vedada a
interpretação extensiva de rol taxativo. Precedentes do STJ. […] 3. Somente se excluem da
base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público as verbas expressamente
excluídas pelo parágrafo único do art. 1º da Lei 9.783/99 e art. 4º, § 1º, da Lei 10.887/2004.
(REsp 921873/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/10/2009, DJe 23/11/2009)

Em relação ao terço de férias, a contribuição previdenciária não poderá
incidir, pois essa verba é reconhecidamente indenizatória e não está inserida no conceito de
remuneração do servidor. Corroborando esse entendimento:

(…) A jurisprudência do STJ e STF é pacífica em afirmar a  natureza indenizatória do
terço  de  férias,  sendo indevida a  incidência  de desconto  previdenciário  sobre  essa
parcela. A contribuição previdenciária sobre gratificações que não integram os proventos
da aposentadoria é expressamente excluída pela legislação que regulamenta a matéria no
âmbito do Estado da Paraíba, a teor do art. 13, § 3º, da Lei nº 9.939/2012 (…) (TJPB; Ap-
RN 0000541-83.2016.815.0000; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 08/08/2016; Pág. 11 

Nesse viés, conclui-se que o terço constitucional não se enquadra no grupo
de parcelas que se incorporam aos proventos dos servidores, o que, por corolário, acaba por frustrar
a incidência de contribuição previdenciária.

A  alegação  da  apelante  de  que  deixou  de  descontar  a  contribuição
previdenciária sobre o terço de férias desde o ano de 2010 não está devidamente comprovada nos
autos.

Por fim, no que se refere aos juros e correção monetária a incidir sobre os
valores a serem restituídos, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir



do trânsito  em julgado1,  e  monetariamente  corrigido  pelo  INPC desde  a  data  do  pagamento
indevido, conforme disciplina o art. 2º da Lei Estadual 9.242/20102 e súmula 1623 do STJ, relativo
ao indébito tributário. 

Ressalte-se, ademais, que a modificação de juros e correção monetária não
implica  reformatio in pejus  haja vista que são consectários legais da condenação, a teor do que
dispão a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRESENÇA  DE
OBSCURIDADE  NO  JULGADO.  CRITÉRIOS  DE  INCIDÊNCIA  DOS  JUROS
MORATÓRIOS  E  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  REFORMATIO  IN  PEJUS
AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Silente a
sentença de primeira instância a respeito da incidência de juros e correção monetária,
pode  o  Tribunal,  em  reexame  necessário,  estabelecer  como  essas  parcelas  devem
incidir,  sem  implicar  reformatio  in  pejus.  Precedentes.  (...)EDcl  no  AgRg  no  Ag
1247178/MG – Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2009/0213618-9 – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – Dje 02/02/2016)

Face ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial
de prescrição. No mérito,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, E DOU PROVIMENTO À
REMESSA apenas para determinar que o montante apurado seja monetariamente corrigido pelo
INPC, da data  do pagamento  indevido,  incidindo juros  de 1% ao mês,  a  partir  do trânsito  em
julgado; mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

João Pessoa, 04 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                           Relator 

1 Súmula 188 do STJ. os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em
julgado da sentença. 
2 As contribuições devidas  pelos poderes,  órgãos e pelos servidores civis e  militares do Estado da Paraíba,  e não
repassadas a Paraíba Previdência – PBPEV no prazo legal, depois de atualizadas monetariamente, com base no índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, serão acrescidas de juros de 12% a.a e multa de mora.
3 Súmula 162 do STJ. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. 
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